
 

 

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, Nordsjællands kreds – lørdag den 6. april 

2019  

Mødested:  Kulsviergården 

Antal deltagere: 47 tilmeldte  

Formanden bød velkommen og glædede sig over, at der i år var den samme tilslutning til generalforsamling som 
sidste år 

Formanden bød derefter velkommen til Landsformand Jorry Højer, som gav en god gennemgang af foreningens 
strategi for 2019-2021. Kredsen takkede Jorry, som trækker sig fra posten som Landsformand på det kommende 
hovedbestyrelsesmøde den 4. maj, for indsatsen gennem 11 år og gav hende en blomstrebuket. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

 

Dorrit Hermann blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
Else Plesner blev valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning 

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som blev bragt i kredsbladet februar 2019.  

2018/2019 havde på mange måder været et godt år for 

• Hovedforeningen 

o Antallet af medlemmer voksede i løbet af 2018 med 640 til godt 9.500 medlemmer 
o Danseprojektet har fortsat skaffet foreningen stor synlighed i medierne 
o Overskuddet fra landslotteriet var på 200.000 kr., medens andre fundraising-aktiviteter 

ikke gav det samme udbytte som i det foregående år 
o Strategien for 2016-2018 havde fokus på 

 Et godt liv med Parkinson 
 Pårørende – et værdigt liv for familier med Parkinson 
 Netværksdannelse 
 Rekruttering af frivillige og medlemmer 
Se artikel i ParkinsonNYT, marts 2019, hvor resultaterne sammenfattes 

• Nordsjællandskredsen 

o Havde pr. 1/12-2018 768 medlemmer – samme tid sidste år 729 medlemmer 
o Et travlt år med 5 bestyrelsesmøder, deltagelse i møder i hovedbestyrelsen, 

regionsamarbejde m.v. 

o 6 faglige kredsmøder med god tilslutning 

 Professor Poul Jennum om søvnproblemer – 106 deltagere 

 Talekonsulent Maja Dal om at blive hørt – 84 deltagere 

 Overlæge Tove Henriksen med fokus på non-motoriske symptomer – 166 

deltagere 



 Advokat Mette Rude om fremtidsfuldmagter m.v. – 50 deltagere 

 Farmaceut Kirsten Steensen om Parkinson medicin – 80 deltagere 

 Dans med Elisabeth Dalsgaard – 70 deltagere 

o Fundraising-arrangement med Chris MacDonald 

 Dorrit Hermann og Preben Carøe skaffede følgende sponsorer 

• SparNord Fonden gav 10.000 kr. 

• 4 private sponsorer bidrog med hver 5.000 kr. 

• Kredsen gav godt 11.000 kr. (overskud fra salg af lodsedler) 

• Alle omkostninger var dermed dækket på forhånd 

 160 betalende deltagere  

 Da Chris hørte at ambitionen havde været 200 deltagere, tilbød han generøst at 

reducere sit honorer med 8.000 kr! 

 Kredsen kunne derefter overføre 35.000 til Landsforeningen 

Fokusområder 

Formanden gennemgik derefter de arbejdsområder, som man havde haft fokus på i årets løb. 
  

• Større vægt på cafeerne 

• Cafeen i Allerød fik i løbet af 2018 §18-tilskud på 7.200 kr.  

• Cafeen i Egedal fik i januar 2019 §18-tilskud på 10.000 kr.  

• Ny cafe i Halsnæs kommune er startet med Britha og Viggo Petersen som cafe-bestyrere  

• Der er også cafeer i Frederikssund, Helsingør og i Hillerød kommuner 

• Desværre er cafeen i Fredensborg ophørt efter, at Birgit Funding, som har været tovholder 

siden 2004, har trukket sig  

 

• DH – Danske handicaporganisationer 

• DH Fredensborg 

 Leif Rostgaard Sørensen 

• DH Helsingør 

 Else Plesner – er valgt til næstformand i Handicaprådet 

• DH Gribskov 

 Jens M. Larsen – er udtrådt af DH bestyrelsen i marts 2019 

• DH Hillerød 

 Herluf Poulsen – er udtrådt af DH bestyrelsen i marts 2019. Anders Larsen har dog 

lovet at indtræde i bestyrelsen i stedte for Herluf 

• DH Allerød 

 Jette Winge Høier (DH bestyrelsen har dog ikke været særlig aktiv i 2018) 

• DH Hørsholm 

 Preben Carøe – er indtrådt i Handicaprådet 

• Bestyrelsen samlede alle DH-repræsentanter  i marts 2019 til et ERFA-møde, som blev 

afholdt i Handicaporganisationernes Hus 

• Parkinsondans 

• Hornbæk: 22 dansere med Etty Holgersen som instruktør 

• Frederiksværk: 15 dansere med Tove Lauritsen som instruktør 

• Hillerød: 1 hold med Mie Heering som instruktør 

• Humlebæk: 1 hold med Majken Franck som instruktør 



• Det nåede vi ikke! 

• Etablering af pårørendegrupper 

• Tilbage i februar 2018 havde vi besøg af psykolog Susanne Ohrt, som primært talte om de 

pårørendes situation. 

• I forlængelse heraf var der et ønske om etablering af samtalegrupper for pårørende. 

• Det har bestyrelsen endnu ikke fundet den rette form for. 

• Er der fortsat behov for noget sådant? 

• Den afgående formand og hans hustru, Else Plesner, fortalte, at de fremtidigt gerne ville 

bruge tid på etablering af pårørendegrupper  

Godkendelse af beretningen 

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, bad 

hun forsamlingen godkende beretningen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Forelæggelse af årsregnskabet 

 
Kassereren Ole Lützhøft fremlagde regnskabet: 

– Foreningen havde et underskud på godt 15.000 kr. i 2018 

– Andre Indtægter (konto 60) og Andre Udgifter (konto 150) relaterer sig til arrangementet med 

Chris MacDonald  

– Medlemsaktiviteter (konto 130) er næsten fordoblet sammenlignet med 2017 pga. et meget stor 

antal deltagere til kredsmøderne samt øget aktivitetsniveau i cafeerne 

Regnskabet var godkendt af John Pontoppidan, den generalforsamlingsvalgte revisor. 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Valg 

• Valg af kredsformand – Bestyrelsen indstiller Preben Carøe til nyvalg 

Preben Carøe præsenterede sig kort – præsentationen er vedhæftet referatet. 

Preben Carøe blev enstemmigt valgt 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

o John Pontoppidan (revisor) er villig til genvalg 

John Pontoppidan blev genvalgt 

o Der skal vælges en ny suppleant 

Ole Maymann blev valgt som revisorsuppleant 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

o Ole Lützhøft og Marianne Bøgh Larsen er ikke på valg 

o Ea Bernhard og Dorrit Hermann er villige til genvalg 

o Ea og Dorrit blev genvalgte 

o Peder Grønne genopstiller ikke 

o Merete Lange indstilles af bestyrelsen til nyvalg 

o Per Palmkvist Knudsen indstilles af bestyrelsen til nyvalg 

Merete og Per præsenterede sig kort. De blev begge valgt. 

• Valg af suppleanter 

o Inger Albertsen indstilles af bestyrelsen til valg 



o Inger præsenterede sig kort 

o Helle Thomsen er villig til genvalg 

o Inger og Helle blev begge valgt. 

5. Indkomne forslag 

 
Der var ingen forslag indkommet til generalforsamlingen. 

 
6. Eventuelt 

 
Jorry Højer nævnte med stolthed, at foreningen havde fået information om, at man fra 
Sundhedsministeriet har fået tildelt 23,5 mio. kr. til at opretholde og udbygge rehabiliteringsindsatsen i 
perioden 2019 – 2022. 
 
Dorrit Hermann takkede Thomas Jensen for indsatsen som formand, hvor han havde været med til at 
udbygge aktivitetsniveauet og til at forøge antallet af deltagerne i kredsarrangementer. Bestyrelsen 
overrakte en boggave og nogle flasker god vin som tak. 
 
Jorry Højer takkede den afgående formand for indsatsen både i kredsen og i hovedbestyrelsen. 
 
Ole Kræmmer fra cafeen i Allerød takkede også Thomas Jensen for et godt samarbejde og overrakte en 
vingave. 

 
 
Underholdning og spisning 

 

Duoen Nellie og Frank for Bidstrup underholdt med gode viser og stor musikalitet. Nellie og Frank fandt sig så 
godt til pas i forsamlingen, at de ved afslutningen af deres musikalske sæt fortalte, at de ikke skulle have noget 
honorar. 
 
Eftermiddagen blev afsluttet med hyggeligt samvær og med et velsmagende aftensmåltid. 
 

Godkendt af dirigenten 

 

Dorrit Hermann 


